GUIA PRESA DE MOSTRES

Totes les mostres s'enviaran al laboratori perfectament envasades, identificades i
embolcallades.
Adjuntar sempre un full de sol·licitud d’anàlisis amb la màxima informació possible (client, lot,
referència, caducitat, anàlisis sol·licitats…).
Les mostres han d’enviar-se en òptimes condicions de manteniment (refrigeració,
congelació…) i dur a terme l’enviament el més aviat possible (24-48h).
Per a qualsevol altre tipus de mostra no mencionada seguidament, recomanem posar-se en
contacte amb el laboratori.

SEGURETAT ALIMENTÀRIA
Aliments
•
•
•
•

Recomanacions per a la presa de mostres: les mostres es recolliran amb guants per tal
d’evitar les contaminacions creuades.
Es recomana l’ús d’envasos de plàstic estèril o bé l’envàs original (evitar l’enviament
d’envasos que presentin vessament o trencament).
La quantitat mínima recomanada és de 150 - 100 gr.
Les mostres es mantindran i enviaran refrigerades al laboratori (a la Tª que indica la
etiqueta del producte).

Control de manipuladors
•

•

Recomanacions per a la presa de mostres: obrir el tub estèril i humidificar la torunda
amb el diluent. Passar el swab per sobre el palmell de la mà .Rentar la torunda en el
diluent i treure el líquid sobrant, premer damunt les parets del tub. Passar-la entre els
dits, repetir la neteja de l’hisop i passar-lo per les ungles (en el cas de l’absència de
guants). Posteriorment introduir l’hisop en el tub amb la solució salina i trencar el
bastonet deixant caure la porció de cotó dins del tub del diluent, tancar el tub.
Les mostres es mantindran i s’enviaran refrigerades al laboratori.

Estudi de superfícies
•
•
•

Recomanacions per a la presa de mostres: obrir el laminocultiu y pressionar sobre la
superfície a estudiar aplicant una petita pressió uniforme per les dues cares del
laminocultiu.
Introduir el laminocultiu en el seu contenidor.
Les mostres es mantindran i enviaran refrigerades al laboratori.

Estudi ambiental
•
•

Rev. 05

Recomanacions per a la presa de mostres : deixar oberta una placa de Petri en l’àrea
de treball durant 10 min. Passat aquest temps tancar la placa.
Les mostres es mantindran i enviaran refrigerades al laboratori.
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ANALISIS D’ AIGÜES

Aigües
•
•
•
•

Rev. 05

Recomanacions per a la presa de mostres: las mostres es recolliran amb guants d’un
sol ús evitant qualsevol tipus de contaminació, es desinfectarà la sortida amb alcohol i
es desestimaran els primers mil·lilitres d’aigua.
Es recomana l’ús d’envasos estancs i estèrils.
Quantitat mínima recomanada 1000ml. (en cas de sol·licitar aïllament de Salmonella
spp es recomana enviar un mínim de 5000ml).
Les mostres es mantindran i enviaran refrigerades al laboratori.
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